
LANTERNA ANTIEXPLOSÃO
CABEÇA/CAPACETE
2745 ZONA 0
Lanterna tipo LED profissional, tipo mineiro 
Para uso em capacete ou na cabeça 



A lanterna 2745 da Pelican™ foi projetada para uso em ambientes 
perigosos. Além de aprovada pela Classe I Div 1 (ZONA 0), 
também é ultra compacto e leve. Equipado com três LEDs, produz 
até 33 lúmens e oferece até 40 horas de tempo de execução e 
oferece vários modos (alto, baixo, intermitente). 

A prova de impacto e corrosão a lanterna Pelican 2745 está 
disponível em duas cores (amarelo ou preto). Conte com a gente 
para oferecer o melhor em design e tecnologia de iluminação.



1 LED

Modo baixo: Lumens: 17
Autonomia: 40h
Distância: 25m 

Modo alto: Lumens: 33
Autonomia: 20h
Distância: 35m 

3 LEDs Para uso em capacete (clip para acoplar) ou 
na cabeça através de cinta de tecido

Corpo confeccionado em policarbonato (PC) 3 pilhas alcalinas tipo AAA inclusas



ESPECIFICAÇÕES AUTONOMIA

Alta: 20h 0mins
Baixa: 40h 0mins

BATERIAS 3 pilhas alcalinas tipo 
AAA inclusas

LUMENS Alta: 33
Baixa: 17

LÂMPADA

LED
50.000hrs de vida útil

RESISTÊNCIA

IPX4

MODOS DE LUZ

Alto, baixo e intermitente

PESO

Com baterias: 94gr
Sem baterias: 57gr

DIMENSÕES

Comprimento: 5.7 cm

– Lanterna Tipo LED profissional, tipo mineiro
– Para uso em capacete (clip para acoplar ou 
(através de cinta de tecido)
– Corpo confeccionado em policarbonato (PC)
– Intrinsecamente segura (a prova de explosão)
– Para utilização em Zona 0, Zona 1 e Zona 2
– A prova de impacto e corrosão
– Válvula de alívio de H2 (patenteada) que 
evita o acúmulo de H2 (risco de explosão) 
gerado pelas pilhas
– Compartimento para 3 pilhas alcalinas tipo 
AAA inclusas.

Quando estiver trabalhando em áreas 
classificadas, lembre-se que uma 
lanterna pode ser uma fonte de ignição. 
Por isso, escolha sempre uma LANTERNA 
ANTIEXPLOSÃO

Class I, Division 1 

CERTIFICAÇÕES

ALCANCE DA LUZ
Alta: 35m
Baixa: 25m



CONTATO:

E-MAIL: contato@raclite.com.br
TEL: 31 3357.7722

www.raclite.com.br
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